
Digital Cleanup Day 2023 - Handleiding 5: Uw e-mails opschonen 

                          1/14 

Handleiding 3  
Uw e-mails opschonen 

 

1. Begrijpen 2 

De impact van e-mails 2 

Wist u dit? 2 

Drie belangrijke elementen in de impact van het verzenden van een e-mail 3 

De impact meten 3 

Voor Outlook 3 

Voor Gmail 4 

2. Tot actie overgaan 5 

Uw mailbox opschonen: stap voor stap 5 

#1 Uw e-mails sorteren 5 

#2 Haal de belangrijke e-mails uit uw mailbox 8 

#3 Gefilterde e-mails verwijderen en gesprekken opschonen 8 

#4 De prullenbak leegmaken 9 

#5 De ontvangst van ongewenste e-mails beperken 10 

#6 Goede praktijken hanteren 10 

Checklist 11 

3. Om verder te gaan 13 

4. Bronnen 13 

5. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit document 14 

6. Gebruikerslicentie van deze handleiding 14 



Digital Cleanup Day 2023 - Handleiding 5: Uw e-mails opschonen 

                          2/14 

 

1. Begrijpen 

De impact van e-mails 

Wist u dit? 

Bron 

 

Welk percentage e-mails wordt volgens u nooit geopend? 
 

Gemiddeld meer dan 75%! Bron 

 

 

● In 2021 werden er elke dag wereldwijd 319,6 miljard e-mails verstuurd. Bron 

● Een e-mail die alleen uit tekst bestaat, weegt enkele tientallen kilobytes, dus iets minder 

dan 0,1 MB. De toevoeging van bijlagen maakt e-mails aanzienlijk zwaarder. 

● De opslag van 1 MB aan e-mails in de cloud (net zoals elk ander bestand) stoot 

gemiddeld 0,2 g CO2eq per jaar uit (Bron),  

● De koolstofvoetafdruk van een e-mail over de gehele levenscyclus (van schrijven tot 

opslaan, verzenden en lezen) is volgens het ADEME (Bron) de volgende: 

○ 1 e-mail met bijlage: 35 g CO2eq/eenheid 

○ 1 e-mail zonder bijlage: 4 g CO2eq/eenheid 

Voor een e-mail met een bijlage is dit dezelfde koolstofvoetafdruk als 7 vellen 

A4-papier (Bron) 

 

Wat is volgens u het aandeel van spam in het e-mailvolume? 
 

Tussen 85% en 95%! Bron  

 

https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://www.plezi.co/fr/taux-ouverture-emailing/
https://fr.statista.com/statistiques/583905/nombre-d-e-mails-par-jour-dans-le-monde--2019/
https://cyberworldcleanupday.fr/note-methodologie-donnees-exploitees/
https://librairie.ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-numerique.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-numerique.pdf
https://monconvertisseurco2.fr/?co2=35&equivalents=20689_20683_32_27976_206589_27012_27043_20587_26966_28081_27000_27002_24295_24283_31000
https://www.signal-spam.fr/accueil/le-spam/
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● Slechts 18% van de nieuwsbrieven wordt geopend. Bron 

● Een ontvangen spambericht, zelfs als u het niet opent, heeft dezelfde impact als een 

gewone e-mail. Jaarlijks worden ongeveer 62 triljoen spamberichten verstuurd. Bron 

 

Drie belangrijke elementen in de impact van het verzenden van een e-mail 

De impact van het verzenden van een e-mail hangt af van:  

➔ het gewicht van de inhoud en de bijlagen 

➔ het afgelegde traject tussen uw internetprovider en de geadresseerde 

➔ het aantal geadresseerden 

 

De impact meten 

Om de huidige grootte van uw inbox te weten te komen, raadpleegt u de informatie die 

beschikbaar is in uw Instellingen, via uw computer. Noteer dit cijfer, zodat u het effect van 

uw opschoning kunt meten en uw inspanningen later kunt delen. 

 

Het pad verschilt afhankelijk van de gebruikte mailboxen, maar deze informatie is meestal te 

vinden in de instellingen. Of u nu Gmail, Outlook, Yahoo!Mail, Lilo, Orange, Free of Thunderbird 

gebruikt, u kunt deze informatie in een paar kliks terugvinden. 

 

Enkele voorbeelden op de volgende pagina's.  

 

 

Voor Outlook  

 

Op het web: 

● Klik op het wieltje rechts bovenaan en vervolgens op "Alle Outlook-instellingen 

weergeven", rechts onderaan 

● Klik in Instellingen op "Algemeen" > "Opslag" 

https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-benchmarks/
https://ourworld.unu.edu/en/a-growing-digital-waste-cloud
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Op de computer: 

 

● Klik op "Bestand" en dan op "Extra"; de gebruikte opslag wordt weergegeven: 

 

 
 

 

Voor Gmail  

● Klik op uw profielfoto, rechts bovenaan, en vervolgens op "Uw Google-account 

beheren" 

● Ga naar de rubriek "Betalingen en abonnementen" en klik vervolgens op de link 

"Opslagruimte beheren". Er verschijnt een grafiek met de "totale opslag". Klik onder de 

grafiek op de link "Details weergeven". 
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● Opmerking: de gebruikte opslagruimte wordt ook onderaan op het scherm van uw 

Gmail-inbox weergegeven: 

 
 

 

Nu u het gewicht van uw mailbox kent en hebt genoteerd, bent u klaar om actie te 

ondernemen! 

 

 

 

2. Tot actie overgaan  

Uw mailbox opschonen: stap voor stap 

#1 Uw e-mails sorteren 

Gebruik de beschikbare filters door te klikken op het pijltje naar beneden, rechts van de 

zoekbalk bovenaan in uw mailbox. U kunt ze sorteren op: 

● Grootte: om vast te stellen welke e-mails de meeste ruimte innemen in uw inbox 
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● Datum: om de oudste e-mails te verwijderen 

● Naam van de afzender of onderwerp: om soortgelijke e-mails, type "FYI", "noreply", 

"nieuwsbrief" of e-mails met alleen "OK" of "Dank u" erin te identificeren 

 

Voorbeeld: 

 

In Outlook 

 

 

 

 

 

 

OF door te klikken op "Filter" en vervolgens op "Sorteren" en vervolgens op het criterium van 

uw keuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Gmail 
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In Thunderbird 

 

U kunt de grootte van berichten bekijken door rechts te klikken op de kolombalk en "Grootte" 

te selecteren.  

 

 
 

Als u in een bedrijf werkt, vergeet dan natuurlijk niet de geldende regels voor het bewaren van 

documenten na te leven en let ook op de regels van de AVG voor wat persoonsgegevens 

betreft. Als u voor een openbare instantie werkt, moet u het administratief of historisch belang 

van het document beoordelen alvorens te overwegen om het te verwijderen: 

Als u voor een openbare instantie werkt, neem dan contact op met de desbetreffende 

openbare archiefdienst, die u zal helpen bij de selectie. 
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#2 Haal de belangrijke e-mails uit uw mailbox 

 

Sommige e-mails moeten worden bewaard vanwege hun bewijskracht of historische waarde. 

Ze kunnen buiten de mailbox worden bewaard. 

Oplossing 1: afdrukken als pdf 

Hoe + Voordelen/Nadelen 

Oplossing 2: uitpakken in eml 

Hoe + Voordelen/Nadelen (nuttige bron: E-mailarchivering - Rijksarchief in België) 

Geef het bestand dan een naam en sla het op, zodat het gemakkelijk terug te vinden is. 

Vergeet niet om ook de eventuele bijlagen uit te pakken. 

 

#3 Gefilterde e-mails verwijderen en gesprekken opschonen 

Als u voor een openbare instantie werkt: geen enkele verwijdering is mogelijk zonder 

toestemming van de persoon die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke en 

technische controle van de staat. Neem contact op met de bevoegde openbare archiefdienst 

om de procedure te kennen. (Toepassing van de Franse "Code du patrimoine pour les 

archives publiques"). 

 

Na het filteren selecteert u de e-mails die u wilt verwijderen en klikt u gewoon op 

"Verwijderen". 

Als u ze niet mag/wilt verwijderen voordat u ze hebt gecontroleerd, kunt u een map "Te 

verwijderen" aanmaken in uw mailbox of zelfs de archieffunctie van uw mailprogramma 

gebruiken. 

 

Om bij lange gesprekken de opslag van overbodige berichten te beperken, kunt u overwegen 

om het meest recente bericht te selecteren en de oude te verwijderen. 

 

Als u uw e-mail lokaal gebruikt, ruim dan de duplicaten op die verband houden met de 

synchronisatie. Als u Outlook lokaal gebruikt, ga naar "Bestand" > "Tools" > "De mailbox 

opschonen" > "Verwijderen" onder de rubriek "Alle andere versies van elementen in uw mailbox 

verwijderen". 

 

 

 

 

 

https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=fonctionnaire&r=terminologie-et-sujets&sr=archivage-des-e-mails
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#4 De prullenbak leegmaken 

U hebt net een heleboel e-mails verwijderd en ze zijn in de prullenbak beland. Het is mogelijk 

die handmatig leeg te maken, door rechts te klikken op het pictogram "Prullenbak" > 

"Prullenbak leegmaken". 

 

U kunt deze operatie ook automatiseren bij bepaalde providers. 

 

Ga in Outlook naar "Instellingen" > "Mail" > "Mailbeheer". Vink in de categorie "Berichtopties" 

> "Bij afmelden" het vakje "Map met verwijderde items leegmaken" aan. 

 

 
 

 

 

In Gmail en Yahoo!Mail worden e-mails in de prullenbak of spam na 30 dagen verwijderd. 

 

Aarzel niet om uw opschoonacties te voltooien door de officiële hulppagina van uw mailbox te 

raadplegen:  

● Microsoft Outlook: Uw inbox opschonen 

● Gmail: Gmail-berichten verwijderen of verwijderde berichten herstellen 

● Apple iCloud: E-mails verwijderen in Mail op iCloud.com 

● Orange: Vrije ruimte controleren en e-mails verwijderen  

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/vid%C3%A9o-nettoyer-votre-bo%C3%AEte-de-r%C3%A9ception-2fb652e5-b387-4147-9fff-25f2e32dfda9
https://support.google.com/mail/answer/7401?hl=fr&co=GENIE.Platform=Android
https://support.apple.com/fr-fr/guide/icloud/mm6b1a7ab7/icloud
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/depanner/probleme-de-mail/probleme-pour-envoyer-ou-recevoir-un-message-nouvelle-version/mail-orange-nouvelle-version-liberer-de-l-espace-pour-recevoir-et-envoyer-vos-emails_196637-741417
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#5 De ontvangst van ongewenste e-mails beperken 

Bent u geabonneerd op nieuwsbrieven maar leest u ze niet? Schrijf u dan uit! 

Onderaan in elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven (bv. "Unsubscribe"), vaak in 

kleine lettertjes. (Wees wel voorzichtig met de afzender en de link waarop u klikt.) 

Let goed op naar welke pagina u wordt geleid, want soms is het nodig een formulier in te vullen 

om u uit te schrijven. 

 

Als u ongekende ongewenste afzenders ziet, kunt u ze blokkeren door te klikken op de 

"Rapporteer als spam"-knop. 

 

 
 

Ook als u niet expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingmails van 

bekende ontvangers, kunt u die als spam aanduiden. 

 

 

#6 Goede praktijken hanteren 

 

Beperk het aantal en het gewicht van uw bijlagen 

 

Bijlagen zijn vaak het zwaarste element van een e-mail. Voordat u bestanden verzendt, moet 

u zich afvragen of elk van hen noodzakelijk is. 

 

Voor het verzenden van grote bestanden of hele mappen is het raadzaam een dienst voor het 

verzenden van bestanden te gebruiken, zoals SwissTransfer (www.swisstransfer.com) of 

Tresorit (send.tresorit.com). 

U kunt dan de link naar uw bestand in uw e-mail plakken. 

 

Een van de grootste voordelen van deze oplossing is dat het bestand slechts eenmaal wordt 

verzonden en dat u het later kunt verwijderen zodra uw e-mail is verwerkt. 

 

Aarzel niet om het gewicht van uw documenten, afbeeldingen en video's te verminderen door 

ze te comprimeren met behulp van hulpmiddelen. Bron 

 

Het aantal geadresseerden beperken 

 

Is het echt noodzakelijk om een bericht te sturen naar al uw contacten of uw beroepsgroep? 

Het is beter om uw e-mail enkel te sturen naar personen waarbij de kans groter is dat ze hem 

https://www.swisstransfer.com/
https://send.tresorit.com/
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-envoyer-de-gros-fichiers#w_reduire-la-taille-des-pieces-jointes
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zullen lezen en beantwoorden. 

De "Reply all"-knop is daarom niet altijd een goed idee. 

 

Wist u dit? 

Als u een e-mail met een bijlage van 10 MB naar een lijst van 20 mensen stuurt, wordt deze 

voor elke ontvanger gedupliceerd, wat resulteert in 200 MB cumulatieve opslag voor één 

enkele e-mail! 

 

Zorg er dus voor dat u uw e-mail naar zo weinig mogelijk mensen stuurt! 
 

 

 

De grootte van de handtekening beperken 

 

Hebt u al eens handtekeningen gezien van mensen met afbeeldingen of logo's? Weet dat deze 

praktijk een aanzienlijke invloed heeft op het gewicht van een e-mail en dat de toevoeging van 

afbeeldingen het gewicht van een e-mail kan vertienvoudigen, en zelfs nog meer als de 

conversatie lang is en de handtekening meerdere malen wordt toegevoegd! 

 

Uw handtekening met uw naam en de naam van uw organisatie is voldoende. 

 

 

#6 Kies een e-mailprogramma waarmee uw onlinemailbox kunt verlichten 

Ik weet niet of dit de juiste technische termen zijn.  

Ik gebruik Thunderbird: wanneer ik in Thunderbird mails laad vanuit verschillende mailboxen 

(Wanadoo, Ntymail, Gmail), staan de mails niet meer online. 

#7 Kies een groen e-mailadres 

Dit is meer een algemeen goed idee dan een tip om een mailbox op te schonen 

 

Checklist 

❏ Uw inbox en outbox sorteren 

❏ De prullenbak leegmaken en uw opschoning automatiseren 

❏ Zich uitschrijven van nieuwsbrieven die niet worden gelezen 

❏ De afzenders van ongewenste e-mails als spam aanduiden 

❏ Goede praktijken hanteren bij het verzenden van e-mails 

 

 

 

Bravo! U hebt uw e-mails opgeschoond!  
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Ga naar uw instellingen om uw impact te meten. 
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3. Om verder te gaan 
Nu uw mailbox is opgeschoond, zou u niet graag willen dat hij het hele jaar door in orde blijft? 

Hier volgen enkele tips waarmee u uw e-mails permanent beter kunt beheren. 

 

● Gebruik instant messaging: als u meer dan drie e-mails moet uitwisselen of voor meer 

complexe communicatie is het soms efficiënter om per telefoon of instant messaging te 

overleggen. 

● Kies voor RSS-feeds in plaats van nieuwsbrieven: u voegt een nieuwsfeed toe aan 

uw mailbox en raadpleegt die alleen wanneer u tijd en zin hebt. Bron 

● Gebruik de Inbox Zero-methode 

○ Verwijder berichten die geen actie van uw kant vereisen en het bewaren niet 

waard zijn, 

○ Stuur berichten die niet onder uw verantwoordelijkheid vallen door naar 

collega's of kennissen, 

○ Reageer onmiddellijk op berichten die geen werk van uw kant vergen en niet 

meer dan 2 minuten vereisen voor een antwoord, 

○ Doe wat u op dat moment aankan, 

○ Archiveer berichten die meer tijd, extra informatie enz. vereisen of stel hun 

behandeling uit, 

● Vertel uw gesprekspartners over uw digitale profiel. 

○ Mijn digitale profiel | Mailoop 

4. Bronnen 
● Afbeelding omslag: https://fr.freepik.com 

● https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-

empreinte-carbone-e-mail-10840/ 

● https://fr.statista.com/statistiques/583905/nombre-d-e-mails-par-jour-dans-le-monde--

2019/  

● https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf 

● https://ourworld.unu.edu/en/a-growing-digital-waste-cloud  

● https://www.orange.be/fr/blog/reduire-empreinte-carbone-mail 

 

 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1125572-rss-qu-est-ce-que-c-est/
https://www.mailoop.com/monprofilnumerique
https://fr.freepik.com/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-empreinte-carbone-e-mail-10840/
https://fr.statista.com/statistiques/583905/nombre-d-e-mails-par-jour-dans-le-monde--2019/
https://fr.statista.com/statistiques/583905/nombre-d-e-mails-par-jour-dans-le-monde--2019/
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://ourworld.unu.edu/en/a-growing-digital-waste-cloud
https://www.orange.be/fr/blog/reduire-empreinte-carbone-mail
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5. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
document  

Yolaine Floréan - Florent Burcelot - Christelle Buisson - Kevin Guerin  

Alexandre Kalatzis - Nathalie Barre - Rémy Marrone 

 

Bedankt aan Leefmilieu.brussels voor de vertaling 

 

6. Gebruikerslicentie van deze handleiding 
CC-by-nc-sa (Naamsvermelding/Niet Commercieel/Gelijk Delen) 

 

De CC-by-nc-sa 4.0-licentie staat elke exploitatie van het werk toe (delen, kopiëren, 

reproduceren, verspreiden, meedelen, hergebruiken, aanpassen) met om het even welk 

middel en in om het even welk formaat. Elke exploitatie van het werk of afgeleide werken, 

behalve voor commerciële doeleinden, is mogelijk. 

De volgende verplichtingen zijn aan deze licentie verbonden: 

● de makers van de oorspronkelijke werken vermelden, de bronnen aangeven en 

aangeven of er wijzigingen in de werken zijn aangebracht (verplichte 

naamsvermelding); 

● geen winst maken (directe winst of commerciële meerwaarde) uit het werk of 

afgeleide werken; 

● de nieuwe creaties verspreiden onder dezelfde voorwaarden (onder dezelfde licentie) 

als die van het oorspronkelijke werk (d.w.z. wijzigingen opnieuw toestaan en 

commercieel gebruik verbieden). 

Deze licentie verbiedt dus dat nieuwe afleidingen van het afgeleide werk voor commerciële 

doeleinden worden geëxploiteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

WCD – France : 25 Rue Saint-Jacques 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr  

INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org 

ISIT-BE: Belgique: 7 Rue Joseph Stevens | 1000 Bruxelles - https://isit-be.org/  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://www.institutnr.org/
https://isit-be.org/

